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 رر () ىسدقملا ضفلا ىيأ ظفاجلا ممجرت

 دمحآ نب يلع نب رهاط نب دمحم للضفلا وبآ ظفاحلا وه
 .قيلاعتلاو فيناصتلاو ةعساولا ةلحرلا وذ يسدقملا ينارسبقلا

 . ةرحهلل ٤٤۸ ةنس دلو

 يرلاو زاريشو ناهبصأو روباسينو دادغبو سدقلاب عمس

 ( و ور

 ىف ةقغتملا باسنألاو « ةتسلا بتكلا فارطأ : هتافلؤم نمو

 فارطآو «نيخيشلا لاجرو .طبضلاو طقنلا ىف ةلثامتملا طخلا

 .فوصتلا ةوفصو .ةلمسبلا ىف ءزجو «دارفألاو بئارغلا

 .اهريغو .ةتسلا ةمئألا طورشو

 فوصتلا بهذمو ىديمحلا نم رهاظلا لهأ بهذم ىقلت
 تم ا نم ىملاسلا

 مهفرعأو مهاكذآو ةباتك سانلا عرسآ نم ناك ىبهذلا لاق

 لاو - ةعساو ةلحرو ظفح هلو قودص هسفن ىف وهو ثيدحلاب

 . ها هحماسیو همح- رب

 ىلبتحلا دامعلا نبال بهذلا تاردشو ىيهذلل لادتعالا نازیمو ظانحلا تاقط عجار ) ۱(

 ر



 تست سناورش س ©
 اًقودص ناک :هدنم نب ایرکز وبأ لاقو .رهاط نبا تیر نم ظفحأ

 . رثألل اًمزال فيناصتلا.ريثك ميقسلاو حيحصلاب املاع

 ىف تونقلا الو ةالصلا ىف ةلمسبلاب رهجلا ىري ال ناكو
 نم كلذ لك ىريو «سابع نبا دهشتب دهشتلا الو رحفلا

 دنع حجرأو ىوقآ اهريغ وأ ٠ اهفالخب لقنلا حص ىتلا لئاسملا

 .ةعنصلا لهآ

 ىف هتلزنم ىلعأو هل هلا رفغ . ةنس نيتس نع ٠٠۷ ةنس لوألا

 نيما . ةنحلا



 بتسلاتمئأالا طورش

 تسلا ممئآلا مجارت

 ىراخىلا مامالا
 دمحم هللا دبع وبأ ةمألا ظافح خيشو ةمئألا مامإ (مهلوأ)

 ةنس ىراخبب دلو .هلا همحر ىسرافلا ىراخبلا ليعامسإ نبا

 البلا ىف لقنتو ثيدحلا بلطل لحتراو .ةئامو نيعستو عبرأ

 ثبلو فيرشلا مرحلاب حيحصلا عماجلا باوبأ مجارت ىف ًادتباو

 .یراخبب همتآ یتح اهریغو ةرصبلاب ةنس ةرشع تس هغينصت ىف

 نامو مخو تس ةا رس ترق كتر ت امو

 ىف عناقلا ةغلب) ىقشمدلا نولوط نب سمشلا ظفاحللو
 هيلإ ةياورلا ديناسأ ىلع مالكلا ىفوتسي (عماجلا حيحصلا قرط

 حيحصلا متخ ىف عماسلاو ىراقلا ةدمع) ىواخسللاذكو

 .(عماجلا

 . ممياسم مامالا

 جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ ريبكلا مامإلا (مهيئاتو)
 نيتئامو عبرآ ةنس روباسینب دلو .هلا همحر اا اللا

 ملو حاحصلا درج « نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس ىفوت اهبو
 قرطلا عمج ىف ىراخبلا قافو «هوحنو طابنتسالل ضرعتي



 تسلا نمنأالا طورش

 امهيآ ةدقع نبا لا :نادمح ورمع ىبأ نع ىبهذلا کد

 ملاع ملسمو اًملاع دمحم ناك : لاقف ؟ ملسم وآ یراخبلا ظفحا
 كلذو ماشلا لهأ ىف طلغلا دمحمل عقي لاقف ارارم هيلع تدعأف

 ىف هركذيو هتينكب لجرلا ركذ امبرف اهيف رظنو مهبتك ذخأ هنأل

 ليسارملا الو عيطاتملا بتكي ملو ديناسملا بتك هنأل للعلا ىف

 دواد ويأ مامالا

 ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ هيقفلا مامإلا (مهتلاثو)
 تامو نيتئامو نيتنثا ةنس دلو .هللا همحر ىناتسحسلا ىدزآلا

 فنصي مل ىباطخلا لاق «نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس ةرصبلاب

 رتكأو ًاعضو نسحأ وهو دواد ىبأ ننس لثم ثيدحلا ملع ىف
 بتكو ىئاسنلاو ىذمرتلا هنع ثدح .ه١ نيحيحصلا نم اهقف

 .ةريتعلا ثيدح دمحأ هنع

 تاياورلا نإ :ثيدحلا مولع رصتخم ىف ريثك نبا لاق

 . ها رخآلا ىف سيل ام اهضعب ىف دجوي ةريثك دواد ىبآ ننسل
 ىلع وبأو «ىبارعألا نب ديعس وبأ هنع ننسلا ةاور رهشآ نمو
 . هساد نب رکب وبآو «یؤلؤللا



 بسسل | بمن لا طط ورش

 ىدمرللا مامألا

 ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ ظفاحلا مامإلا (مهعبارو)
 اهبو ذمرتب نيتئامو عست ةنس دلو هلا همحر ريرضلا ىذمرتلا
 ننس ىف :ريثألا نبا لاق «نيتئامو نيعبسو عست ةنس ىفوت

 لالالا و جرو ادل كد قاهر ف لاه للا
 نمور .ه١ بيرغلاو نسحلاو حيحسلا نم ثيدحلا عاونآ نيبتو

 . دواد وبآو یراخبلا هخ ویش

 ىلاسنلا مامألا

 نخ ةا رو است نف ان كلو لا ةر تاسلا

 قشمدب نحتماف ًاجاح حرخ :ىنطقرادلا لاق .نيتئامو ةرشع

 وهو .اهب ىفوتو لمحف ةكم ىلإ ىنولمحا لاقف ةداهشلا كردآو

 .هئامنالتو ثالث ةنس هتافو تناكو .ةورملاو امصلا نيب نوئهدم

 الأ لاقف ةيواعم لئاضف نع قشمدب لئس :ىبهذلا لاق

 هذه ىف اذك .اهب ىفوتف ةكم ىلإ لمح مث دجسملا نم جرخآ

 . ها «ةلمرلا» هباوصو «ةكم» ىلإ ةياورلا



 ° بتسلا تمئألا طورش
 رفعج وبأ لاق .ريبكلا ىئاسنلا اهل لاقيف مساق نباو رمحألا نباو

 فلتخت یئاسنلا تاياور نأ هيلع هيبنتلا ىغبني اممو : ريبزلا نبا

 ةزاجإلا نأ الول ىقفاغلا ىلع وبأ انخيش لاق ىتح اًريثك اًفالتخا
 لاق نمو .ةءارقلاو عامسلا لاصتا رسعل اهعيمج ىلع لمتشت

 وأ عمس ىتلا ةياورلا نيبي ملو ىئاسنلا باتك تعمس وأ ترق
 نمو . ها ةياورلا ىف ًاحداق ازوحت هركذ ىذلا ىف زوجت دتن آرق

 هلضفي ناک هنآ یبهذلا نع یوریو . یذمرتلاو دواد وبآ هخ ویش

 تلخد : لاق ىئاسنلا نأ ىبهذلا ركذ .ظفحلا ىف ملسم ىلع

 صئاصخلا باتك تفنصف ريثك اهب ىلع نع فرحنملاو قشمد
 . ها هللا مهيدهي نآ توجر

 هجام زيا مامأآلا

 نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبآ ظفاحلا مامإلا (مهسداسو)
 ننسلا بحاص ىنيوزقلا - ءاهلا نوكسو ميجلا فيفختب - هجام
 ةبيش ىبأ نب ركب ابأ عمس ۲٠۹ ةنس دلو خيراتلاو ريسفتلاو

 قيرطب اهن الإ ةسمخ ىهو تايثالثلا هدنع ام ىلعأو .هتقبطو
 قارعلا ىلإو ىرلا ىلإ ةلحر هجام نبالو .سلغملا نب ةرابج

 ةباتكل زاجحلاو رصمو ماشلا ىلإو دادغبو ةفوكلاو ةرصبلاو
 .نيدجلا

 هه ةا لو الاد ادع ل لا تاك ادا نه لو او

 ىف كلذ ىلع ظافحلا رثكأ عباتتف رهاط نب لضفلا وبآ ظفاحلا



 ۽ۅŞ “تسلا مئأالا طورش

 سداس وه له اوفلتخا مهنآ الإ .فارطآلاو لاجرلا ىف مهبتك

 كلس ىف ىزوحلا نبا هنمظن ام امأو .ةتسلا سداس مآ ةسمخلا

 كلذ لثم لعفو ءاثيدح نيثالث وحنف هثيداحأ نم تاعوضوملا
 ديدشلا فعضلا نم لقي ال هجام نبا ىف ام نأ الإ ىذمرتلا عم

 نبا مهب درفنا نيذلا لاجرلا نآ رهتشا دقو .رداقملا اذه ىثلث ىف

 .حاحص اهب درفنا ىتلا ثيداحألا نيب ناك نإو فاعض هجام

 نبا دتاوز ىف ةجاجزلا حابصم) ىريصوبلا باهشلا ظفاحللو
 قيلي امب دئاوزلا كلت ديناسأ نم دانسإ لك ىلع هيف ملكت (هجام

 هيلع تكس امو كلذ ريغو فعضو نسحو ةحص نم هلاحب

 ىف ناك ام ثيدح ىف ديدشلا فعضلا ىلع هصنو . رظن هيفف

 .هب قطني مل مآ عضولاب قطنآ ءاوس هب جاجتحالا ماقم نم هطوقس

 .فيحصتلاب هجام نبا باتك ةلقن ىمري نم ليلقب سیلو
 نم نينقتملا ظافحلا ىديأ اهتلوادت - ملعأ اميف - ةخسن حصو

 ةظوفحملا ةخسنلا ىه ةقبط دعب ةقبط مهريغو ةسداقملا

 .ةيرصملا بتكلا رادب ٥١١( مقر) ةيروميمتلا ةنازخلاب

 ناضمر رهش نم نیقب نامشل نینثالا موی هجام نبا یفوت
N 





 9D) ا ےک ج ا

 رستسلا ئالا
 ةجام نباو یئاسنلاو یذمرتلاو دواد یبآو ماس یراخبلا

 ىس دفملارهاط نب دمحم لضملا ىيأ ظفاجال

 یلاعت هللا همحر ھ 0١۷ ينس یفونملا





 D) ا ج

 ةتسلا ةمئألا طورش ةحتاف

 : ملسمو یراخبلا طورش

 ىلع نب رهاط نب دمحم لضفلا وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 ءالؤه نم دحاو لك نإ ليق نإف :یلاعت هللا همحر یسدقملا

 ىناسنلاو ىذمرتلاو دواد ابأو املسمو ىراخبلا ىنعي ةتسلا ةمئآلا

 لوألا جرخآ ام ىلع اوقفتي ملو ةدح ىلع اًباتك فنص هجام نباو

 ةحصلا ىف ادحاو ىرجم اهلك ىرجت لهف ناصقنو ةدايز ريغ نم

 ؟ ىنعملا ىف نيابتت مآ

 لك طرش نع دادغبب ىنلأس ةعنصلا لهآ ضعب نإ (باوجلا)
 انهه هرکذآ انآ باوجب هتبجأف هباتک یف ةمئألا ءالؤه نم دحاو

 ا روب

 نع لقني مل مهدعب انركذ نمو املسمو ىراخبلا نأ ملعا
 ىلع نوکی ام یباتک یف جرخأ نأ تطرش لاق هنآ مھنم دحاو

 كلذب ملعيف مهبتك ريس نم كلذ فرعي امنإو 'ىنالفلا طرشلا

 نأ (ملسمو ىراخبلا) طرش نأ ملعاف .مهنم لجر لک طرش

aE SNe ESE NNE n 
 .روهشم وه



 2 “تسلا تمئالا طورش
 ياحصلا ىلإ  هتلقن ةقث ىلع قفتملا ثيدحلا اجرخبي

 هداتسإ نوكيو . تابألا تاقفلا نيب فالتخا ريغ نم روهشملا
 نسحف ادعاصف نايوار ىباحصلل ناك نإف عوطقم ريغ ًالصتم
 ىوارلا كلذ ىلإ قيرطلا حص اذإ دحاو وار الإ هل نكي مل نإد
 ىراخبلا كرت ماو قا ثيداحأ جرخأاملسم نأ الإ .هاجرخا

 ةلازإب مهثيداحأ ملسم جرخأ هسفن ىف تعقو ةهبشل مهشيدح

 نب دوادو حلاص ىبأ نب ليهسو ةملس نب دامح لثم "٠ ةهبشلا
 ادلعج .مهريغو نمحرلا دبع نب ءالعلاو «ريبزلا ىب اود فا

 املف .مهترهشو مهتياور ة ةرثكل مهريغل الاثم ةسمخلا ءالؤه

 e لیزی ال امب ءالؤھ یف ملکت

 ةلازإب مهثيداحأ ملسم جرخأو « ًايرحت مهيلع ادمتعم مهنيدح
 نم هعامس یف ملکت حلاص یبآ نب ليهس نأ كلذ لاثمو ءةهبشلا

 هنع ىنغتساو 'لصألا اذه ىراخبلا كرتف ةفيحص ليقف هيبأ

 فعض ىئاسنلا نأل ديجب رهاط نبا هلاق ام سيل :هتيفلآ حرش ىف یقارعلا لاق (۱)
 اذه ىف قحلا رهام طسب دعومو . هاامهدحأ وأ ناخيشلا امهل جرخآ ةعامج
 .هرظتاف ىمزاحلا طورش ىف ددصلا

 ثحس ةئراطلا ةهبشلا لاوزب هل اهتححص ترهظ مهل ةصاخ تايورم نآ ىنعمب (۲)
 تايورم نأ نظ نمف .اًقلطم مهتايورم عيمج لوبق ىنعمب ال . احاغتتاف صاح

 ا

 تد تدع ا ا او ا ءاخلا هل a .هذلا لاق (۳)
 اه غو رک و یچیو نالا یا نھ ر او لی لاف ادد ل

 یی ےہ ۰ س فس ی و سس س وس ت 2



 تتسلاتمنئأالا طورش

 هثيداحأ ربس امل هيلع دمتعا ملسمو «هيبأ باحصأ نم هريغب

 هيبآ نم هتتاف ثیداحأب هيبأ نع هیخأ نع ثدحي ةرم هدجوف

 ةملس نب دامح كلذكو « رخآلا كلت لثم ثيداحألا هذه ىوري

 ىلحتنم ضعب هيف ملكت امل اوبنطأو ةمئألا هحدم ريبك ماما

 جرخ و .ةقث هنآ نیبیل عضاوم یف هب دهشتسا لب هيلع ادمتعم هنع

 نب دامحو ةبعشك هنارقأ نم هريغ ثيدح نم اهيوري ىتلا هثيداحأ

 هنأل هيلع دمتعا ملسمو .مهريغو صوحألا ىبآو ةناوع ىبأو ديز

 مل انيدح هنع اوور نيرخاتملاو ءامدقلا هباحصأ نم ةعامج ىأر

 ةلادع مث « مهنع ذخأو ةعامج مهنم ملسم دهاشو هيلع اوفلتخي

 . هتمامإو هتقث ىلع لقنلا ةمئأ عامجإو هسفن ىف لجرلا

 امو ءالؤه ثيداحأ جارخإ نم هيف افلتخا اميف مالكلا اذهف

 .. مهارجم یرج

 : دواد یبآ طدورش

 ةنالث ىلع مسقنت مهبتك نإف هدعب نمف '(دواد وبأ) امو

 1 اقا

 رظنلاب نكل .دواد ىبأ ننس ىلع ريغصلا ىئاسنلا باتك لضفي نم ليلقب سيل )١(

 ةتسلا بتكلا ثيداحأ نيب نم ىزوجلا نبا اهدقتنا ىتلا ثيداحألا ددع ىلإ

 تابيقعت رخا عجر .هجام نباو ىذمرتلا مث ىئاسنلا ىلع اًمدقم دواد وبأ نوكي

 ا



ANB a e (CD 

 ىف جرخم بتكلا هذه ىف ام رثكأ نإف ملسمو ىراخبلل نيباتكلا

 : هىف اضاتخ ت او هلع اتتا

 3 : ء ر ت ل َ

 ہل مارفا ثسداحا حارحإ یناسنلاو دواد یبا طرش اول

 الو عطق ريغ نم دام لا لاتا ثيدحلا حص اذإ مهك رت ىلع

 امو هيلع اقفتا ام امهيباتك ىف اجرخأ امهانيأر انإ مث .ةعومسم

 ىقب دق هنأ انملعف صقنت وأ ديزت  ”فالأ ةرشع بيرق هب ادرفنا

 '"' هاجرخأ ام قیرطک نوکی ال هقيرط نآ الإ ريثكلا حيحصلا نم

 نم هنإف امهنود هب اودرفنا امم هوجرخأ امف نیباتکلا نیذه یف

 . حيحصلا ةلمج نم ملسمو ىراخبلا هك رت ام ةلمج

 تابلا ىف ةيدصضلل اهوجرخأ ثيداحآ (تلاتلا مسقلاو)

 نيذلأ وحن ىراخبلا حيحص ىف ةدنسملا ثيداحألا نم رركملا ىوس ام نكل )١(

 روهشم وهامك ثيدح فالا ةعبرأ وحن ملسم حيحص ىفو نينثاو ةئامتسو
 ىلع لضفي ام امهاوس اميف دجوي هنأل مالكلا اذه حصي الف الإو ةلمج ىنعي (۲)

 بابلا عجار .ماكحألا ثيداحأ حرش ىف ركذت تاسبالمو بابسأل امهيف ام

 .ىزوحلا نبا طبسل (حيج رتلاو راصتنالا) نم ريخألا



۹ »0 

 حرخملا اونابأ امبرو اهتحصب مهنم اعطق ال اهودروأو مدقتملا

 . ةفرعملا لهآ همهفي امب اهتلع نع اهل

 باوجلاف ؟مهدنع حصت ملو مهبتك اهوعدوآ مل ليق ناف

 : هجو ةنالت نم

 اونيبو اهودروأف اهب مهجاجتحاو اهل موق ةياور (اهدحا)

 . ةهبشلا لوزتل اهمقس

 خن ملسمو ىراخبلا همجرت ام اوطرتشي مل مهنآ (یناتلا)و

 : لاق ىراخبلا نإف ةحصلاب ةيمستلا نم امهيباتك رهظ ىلع

 لاحل حاحصلا نم تك رتو حص ام الإ ىباتك یف تجرخآ ام
 باتكلا اذه هتعدوأ حیحص ٹثیدح لک سیل لاق ملسمو .لوطلا

 كلذ اولوقي مل مهدعب نمو . “" هيلع اوعمجأ ام تجرخآ امنإو
 . هدصضو ءىشلا نوجرخي اوناك مهنإف

 رئاسو ءاهقفلا انيأر :مالكلا اذه لئاقل لاقي نأ (ثلاثلا)و

 سيل كلذ نأ مهملع عم مهبتك ىف مصخلا ةلدأ نودروب ءاملعلا

 . ملعأ هناو - ءاهقفلا لعفك اذه “"امهلعف ناكف ليلدب

 )١( فالخلا نطاوم ىف عامجإإلا نيأف الإو هخويش عامجإ دارملا !

  0نالا دراد اا :



 حتسلاتمئألا طورش س (۸)

 : یكمرنلا طورش

 ىلع هدحو هباتكف هللا همحر (یذمرتلا) ىسيع وبأ امأو

 هيف قفاو ام وهو هب "عوطقم حيحص مسق : ماسقأ ةعبرأ
 .انيب امك امهنود ةثالثلا طرش ىلع مسقو .املسمو ىراخبلا

 عبار مسقو .هلفغي ملو هتلع نع نابأو ةيدضلل هجرخأ مسقو
 هب لامع دق اًتيدح الإ یباتک یف تجرخأ ام لاقف هنع وه ناب
 لك لصأآلااذه ىلع نإف .عساو طرش اذهو '"ءاهقفلا ضعب

 حص ءاوس هجرخأ لماع هبجومب لمع وأ جتحم هب جتحا ثيدح

 ىف ىفش هنإف مالكلا هسفن نع حازأ دقو .حصي مل وأ هقيرط

 هتشیرط نم ناک و .هیضتقي امب ثیدح لک ىلع ملکتو هفینصت

 نع روهشم ثيدح هيف ىذلا بابلا مجرتي نأ هيلع هللا ةمحر

 بتكلا ىف هثيدح نم حرخأو هيلإ قيرطلا حص دق ىباحص
 رخا ىباحص ثيدح نم مكحلا كلذ بابلا ىف درويف حاحصلا

 نإو لوألا قيرطلاك هيلإ قرطلا نوكت الو هثيدح نم هوجرخي مل

 هيلإ بهذ ذاش بهذم عطقلل نئارقلاب فوفحملا ريغ داحآلا ربخ ةدافإ )١(

 .ايرهاظ هنوكل فنصملا

 ام لاك هيف عمج ثيح (رابخألا ىقتنم) ىف ةيمسيت نب دجملا عينص انركذي اذه (۲)
 احيحصت ثيداحألا كلت ىلع مالكلا كرت لب ءاهقفلا نم هيقف هب كسمت

 سفن ىف ام ىلإ ةبسنلاب ال دقانلل رهظي ام ىلإ رظنلاب كلذ نأ رابتعاب اغيعضتو
 ةه ناخ إلا لوف دور تالال لل واح خاو رأل

 دعب «رابخألا ىقتنما حرشي ملو كاد هفعضي دف اذه هححصي امف نيدهتجملا

 هيف قرشي اميف ةبرغم مويلا ىديألاب ةدوجوملا حورشلاف هفنصم حملم ىلع
 .تنصملا



 ()ل u بتسلانمنألا طورش

 نالف نع بابلا ىفو» لوقي نأب هعبتي مث .احیحص مكحلا ناك

 . رثشكآو روهشملا ىباحصلا كلذ مهيف ةعامج دعيو «نالفو

 .ملعأ لاو '"'ةدودعم باوبأ ىف الإ ةقيرطلا هذه كلسي املقو

 : ماسمو ىراخبلل اطرش هردق اميف مكاحلا مالك دقن

 ركذ ظفاحلا ىروباسينلا هللا دبع ابأ مكاحلا نإف لئاسلا لاق

 ريغ ىلع اطرش (ليلكإلا باتك ةفرعم ىلإ لخدملا) باتك ىف

 . وحنلا اذه

 ىزاريشلا بيدألا ىلع نب دمحأ ركب وبأ هانربخأ معن تلق

 مسقلا : ظفاحلا هلا دبع نب دمحم هللا دبع وب لاق : لاق روباسينب

 ةجردلا وهو ملسمو ىراخبلا رايتخا اهيلع قفتملا نم لوألا
 ىباحصلا هيوري ىذلا ثيدحلا هلاثمو حيحصلا نم ىلاوآلا

 هنع هیوری مث ناتق نایوار هلو یب هلا لوسر نع روهشملا
 مث ناتقث نايوار هلو ىباحصلا نع ةياورلاب روهشملا ىعباتلا

 نم ةاور هلو روهشملا نقتملا ظفاحلا نيعباتلا عابتأ نم هنع هيوري

 انقتم اظفاح ملسم وأ ىراخبلا خيش نوكي مث ةعبارلا ةقبطلا

 .حيحصلا نم ىلوألا ةجردلا هذهف .ةلادعلاب اروهشم

 الو طرشلا اذه اطرتشي مل املسمو ىراخبلا نأ (باوجلا)
 ريدقتلا اذه ردق مكاحلاو كلذ لاق هنأ امهنم دحاو نع لقن

 رل نسح طرش هنإ ىرمعلو .نظ ام ىلع طرشلا اذه امهل طرشو

 حرش نم ثحابلا ةلغ ىفشي ام ىمزاحلا طورش ىلع هانبتك اميف اندرو دقو (1)
 . هرظناف هیلی امو ثحعل لااذه یف هریغو بجر ندا
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 اهسسأ ىتلا ةدعاقلا هذه اندجو انآ الإ امهيباتك ىف ادوجوم ناک
 نأ ةباحصلا ىف كلذ نمف اعيمج نيباتكلا ىف ةصقتتم مكاحلا

 ىملسألا سادرم نع مزاح ىبأ نب سيق ثيدح جرخآ یراخبلا

 وار سادرمل سيلو «ثيدحلا - ًالوأف ًالوأ نوحلاصلا بهذي»

 ةافو ىف نزح نب بيسملا ثيدح ملسمو وه حرخأو . سيق ريغ

 ثيدح ىراخبلا حرخأو .ديعس هنبا ريغ هنع وري ملو بلاط ىبآ

 ىذلاو لجرلا ىطعأل ىنإ» بلغت نب ورمع نع ىرصبلا نسحلا
 اذ .نسحلا ريغ ورمع نع وري ملو !ثيدحلا - ىلإ بحأ عدا

 جرخأ هنإف ملسم امأو ءوحنلا اذه ىلع ىراخبلا دنع ءايشآ ىف

 ريغ هنع وري ملو «ىبلق ىلع ناغيل هنإ ىنزملا رغألا ثيدح

 ريغ هنع وري ملو ىودعلا ةعافر ىبأ ثيدح حرخآو ةا

 ىرافغلا ورمع نب عفار ثيدح جرخآو .ىودعلا لاله نب ديمح

 نب ةعيبر ثيدح جرخأو .تماصلا نب هللا دبع ريغ هنع وري ملو
 . نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ ريغ هنع وري ملو ىملسلا بعك
 نآ ملعتل ' ردقلا اذه ىلع اهنم انرصتقا ةريثك ءايشآ ىف اذه

 اذه ضقنب انلغتشا ولو .اهل لصأ ال ةضقتنم اهسسآ ىتلا ةدعاقلا

 رصع ىلإ مهنع ىور نملو مهعابتآو نيعباتلا ىف دحاولا لصفلا

 لاغتشالا نأ الإ عمجأ لخدملا هباتك ىلع ىبرأل نيخيشلا

 هونب نأ هبجاو نم ناكف هباتك ىف قحلا ىمزاحلا نابأ نايبلا اذه رون ىلعو )١(



 u) ةا قار

 اذه لثم هبتك رئاس ىف هلو ةدئاف ديفي ال مكاحلا مالك ضقنب
 . هنعوانع هياافع ريثكلا

 قاحسإ نب دمحم هللا دبع وبأ نقتملا ظفاحلا مامإلا امآو

 . مكاحلا همسر ام فالخو هانركذ ام وحن ىلإ راشأف هدنم نبا
 لاق :لاق هدنم نب هللا دبع ىبأ نب باهولا دبع ورمع وب انربخأ

 ناک نإو دحاو یعبات هنع یور اذإ هنأ یباحصلا مكح نم» :یبآ

 ادإف ةلاهجلا ىلإ بسني بيسملا نب ديعسو ىبعشلا لثم اروهشم
 دمحم ینب اذه یلعو هب جتحاو اروهشم راص نالجر هنع یور

 نيحيحصلا امهيباتك جاجحلا نب ملسمو ىراخبلا ليعامسإ نبا

 ىرهزلا ثيدحك ثيدحلا نم بيرغلا امأف ءاهرمأ نيبت افرح الإ

 لجرلا درفنا اذإ مهنيدح عمجي نمم ةمئألا نم امههابشأو ةداتقو

 ةثالثو نالجر مهنع ىور اذإف اًبيرغ ىمسي ثيدحلاب مهنع
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 اذه وهو اًقرحأ هدنم نب هللا دبع وبأ و ر

 هكاو- كيلا هتمدق ام نایب كيدل حص دقف هيلإ ترا ىذلا عونلا

 “ )١( .‰ ۴ ۶ ّ ل ا ۶

 بذج ىذلا وهو «نيحيحصلا نيب عمحلا بحاص ىرهاظلا ىديمحلا وم )١(

 .رهاظلا لهأ بهذم ىلإ فنصملا

 ناک ثیح انآش یذمرتلا باتکل الو هجام نبا باتکل لعجی ملو مزح نبا وه (۳)

 . یتأیس امك امھلھجب



 باشلا نھن الا طظ ورش

 نأ ركذو امهنأش نم عفرو امهنم مظعف نيحيحصلا ركذد ىرج

 ثيدحلا باحصأ نم موق اموي هيل ! عمتجا ركسلا نب ديعس

 خيشلا انلد ولف انيلع ترثك دق ثيدحلا ىف بتكلا نإ : هل ارلاقف

 اتك مالسإلا دعاوق هذه لاقو ضعب ىلع اهضعب عصوو مزر
 . ىئاسنلا باتکو دواد یبآ باتکو یراخبلا باتکو ملسم

 ١ ىراصنألا دمحم نب هللا دبع ليعامسإ اب مامإلا تعمس

 هیاتک لاقف هباتک و یدذمرتلا یسیع ع یہا رکذ ھیدی نیب یرجو ةارهب

 نرالا يا نا ی را یدنع

 باتكو ملاعلا رحبتملا الإ امهنم ةدئافلا ىلع فقي ال ملسمو

 . سانلا نم دحأ لك هتدئاف ىلإ لصي ىسيع یبآ

 : هجحام نبيا

 مت اح وبأ اهبتك ةياكح ىرلاب می دق ءزج رهظ ىلع تيأر

 بااتک تعلاط ىیزارلا هعرز وأ لاق شوماخب فورعملا لطذاحلا

 هيف امم ًریسي اردق الإ هيف دج ملف (هجام نب) هللا دبع یبآ

 تارو تاغ ادع املك وأ رف ةت برف رکدو ءیش

 ل

 . فورعملا ىملاسلا فوصتلا ىلإ فنصملا لامآ ىذلا وهو . تم نبا وه (1)

 اًيدح نيثالث وحن تاعوضوملا كلس ىف هثيداحأ نم ىزوحلا نبا همظن ىذلا (۲)
 . عوضوم اهبلغأ لب فعضلا ةغلاب اهنإ اهيف دفانلا لوقي ام لقآ



 )س ةتسلاتمئألاطورش

 تام : هبحاص سيردإ نب رفعج : طخب هرخا ىفو « هرصع

 نفدو نينثألا موي فورعملا هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبإ
 نيعبسو ثالث هنس نم ناضمر رهش نم نيقب نامنل ءانالثلا موي

 هلو تامو .نیتتامو عست ةنس یف تدلو لوقی هتعمسو .نیتئامو

 رکب وبآ هنفد یلوتو رکب وبآ هوخآ هيلع یلصو ةنس نوتسو عبرآ

 . هللا دبع هنباو هارخا هللا دبع وبأو

 ىرلاب بيطخلا ىنيوزقلا ليلخلا نب دقاو ديز وبآ انربخآ
 وبأ لاق نيوزق باتك ىف ظفاحلا هللا دبع نب ليلخلا ىدلاو انآبنآ

 ريسفتو ننس هل ةعيبر ىلوم هجامب فرعي ديزي نب دمحم هلا دبع

 ةرصبلا :نيقارعلا ىلإ لحترا نأشلا اذهب اًفراع ناكو خيراتو

 تام ثيدحلا بتكل ىرلاو رصمو ماشلاو ةكمو دادغبو ةفوكلاو

 و و

 مدق هيقفلا ىميمتلا رهاط نب هللا دبع مساقلا وبأ انربخأ

 ادذاج نرو دلا رص نب دج نب ىلع اانا اجاح لا لغ
 انثدح ىكلاملا دمحم نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبآ ىضاقلا

 نب دمحم ركب وبآ ینثدح دمحآ نب دمحم نب نسحلا مساقلا وبأ

 ىيحي نب ايركز ىيحي ابآ تعمس لاق ىلوصلا انث قاحسإ
 ننسلا باتكو مالسإلا لصأ لجو زع هللا باتك :لوقي ىجاسلا

 : مالسإلا دهع دواد بال



 2 تسلا لمثأالا طورش
 روباسينب باشخلا زيزعلا دبع نب ىلع مساقلا وبآ انربخا

 ناميلس ابأ تعمس لاق انل نذآ امف عيبلا هللا دبع نب دمحم انآبنآ

 تعمس لوقي راغصلا دمحم نب ليعامسإ تعمس لوقي ىباطخلا

 ر ا ا

 . ديدحلا مالسلاو ةالصلا هيلع دوادل سلا امك تدخلا

 ا دا ود هلا لخوا دمحأ نب نسحلا ربخأ

 دعس وبأ انثدح « ورمع نب دمحم نب دمحم نب هللا دبع رشب وبآ

 ی ن اج ل الا ردا ف جرا
 مهب ىدتقي نيذلا ةمئألا دحأ ريرضلا ظفاحلا ىذمرتلا ةروس نبا

 فينصت للعلاو خيراوتلاو عماجلا باتك فنص ثيدحلا ملع ىف

 لاق .ظفحلا ىف لثملا هب برضي ناك نقتم ملاع لجر

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ركب ابآ تعمس :ىسيردإلا

 نب هللا دبع نب دمحأ تعمس :لوقي هيقفلا ىزورملا ثراحلا

 ظفاحلا ىسيع نب دمحم ىسيع ابآ تعمس :لوقي یزورملا دواد

 تدا م تشک ا تکو کم یر ف تک لوق

 تبهذف « نالف اولاتف « هنع تلأسف ٠ خيشلا كلذ انب رمف « خيش

 نيءزج ىلمحم ىف ىعم تلمحو ىعم نيءزجلا نأ نظأ انأو هيلإ

 اسوة ت رق الف بهل نادل نار لا وا تط تک

 ؟ینم یحتست امأ لاقف «یدی یف ضایبلا یآرف كلذ ىلإ ینباجأ
 : لاقف « هلك هظفحأ تلقو « ةصقلا هيلع تصصقو ال : تلق



 )دد ةتسلاةمئألاطورش

 : لاقو ىنقدصي ملف ءالولا ىلع أرقام عيمج تأرقفأرقا

 ىلع ًارقف هريغب ىنثدح : تلقف ‹ ىنئیحت نآ لبق ترهظتسا

 تآرقف ارقا تاه : لاق مث « هثیدح بئارغ نم اثيدح نيسعبرأ

 :ىل لاقف « فرح ىف تأطخأ ام ًآرق امك هرخا ىلإ هلوأ نم هيلع

 ::كل تنا راف

 : ىئاستلا طورش
 ةزاجإ عيبلا هلا دبع دمحم انآبنا «بيدآلا ركب وبأ انربخأ

 لوقي ةكمب ىلمرلا بوبحم نب دمحأ نسحلا ابآ تعمس لاق
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 خويش نع ةياورلا ىف ىلاعت هلا ترختسا ننسلا باتك عمج ىلع

 مهكر ت ىلع ةريخلا تعقوف ءىشلا ضعب مهنم بلقلا ىف ناك
 مامإلا تلآس .مهنع هيف ولعأ تنك ثيدحلا نم ةلمج ىف تلزنف

 ةاورلا نم لجر لاح نع ةكمب ىناجنزلا ىلع نب دعس مساقلا ابأ

 نإ ىنب اي لاقف هفعض ىئاسنلا نمحرلا دبع ابأ نإ تلقف هقثوف

 ىراخبلا طرش نم دشأ اطرش لاجرلا ىف نمحرلا دبع ىبأل
 یناجرجلا برح یبآ نب لضفلا مساقلا ىبآ ىلع تآرق .ملہسمو

 ىملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ مك ربخأ روباسينب
 رمع ني لع سلا انا تلامس لاق كل نذآ ايف وتقا

 نب قاحسإ نب دمحم ثدح اذإ : تلقف ظفاحلا ىنطقرادلا

 : لاق ؟ امهنم مدقت نم اثيدح ىئاسنلا بيعش نب دمحأو ةميزخ



 تسلا تمئألا طورش س ١)

 ء e ء و

 نإو ءادحأ ىئاسنلا ىلع مدقآ ال ىنآ ىلع «دنسا هنال ىئاسنلا

 بلاط ابأ تعمس : لاقو ءريظنلا مودعم اتبث امامإ ةميزخ نبا ناك

 نمحرلا دبع وبأ هيلع ربصي ام ىلع زبصي نم :لوقي ظفاحلا

 اهب ثدح امف ةمجرت ةمجرت ةعيهل نبا ثيدح هدنع ناك ىئاسنلا

 .. ةعيهل نبا ثيدحب ثدحي نآ ىري ال ناکو

 هدند نب هلا دبع ابآ ظفاحلا مامإلا ىبآ تعمس : لوقي ي ذاحلا

 نم ظفحأ ناقتإلاو ثيدحلا فالتخا ىف تيأر ام : لوقي

 یىروبا لا ید ولا دواد نب ىلع نب نيسحلا ىلع ىبأ
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